ROMANIA
JUDEŢUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI HUEDIN

PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28.08.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Huedin.
Şedinţa a fost convocată prin dispoziţie de către PRIMAR, prezenta menţiune realizându-se în
conformitate cu art. 46 alin. 8 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale modificată prin
Legea nr. 286/2006.
Consilieri total 15, consilieri prezenţi 14, consilieri absenți 1 dl. dr. Sucilă Valentin (plecat în
concediu).
Dl.Secretar propune alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 90 de zile.
Se aprobă în unanimitate propunerea desemnării d.lui consilier Farkaș Marius ca președinte de
ședinte pentru următoarele 90 de zile.
Dl. Secretar solicită introducerea pe ordinea de zi a 2 proiecte de hotărâre avizate de comisiile de
specialitate, privind aprobarea tarifului de închiriere a pachetului format din două corturi care se găsesc
în gestiunea Casei de Cultură Huedin, pentru desfășurarea unor evenimente în orașul Huedin la un
cuantum de 500 lei/zi, respectiv aprobarea tarifului de închiriere pentru 1 set berărie (un set conține o
masă și 2 bănci), la un cuantum de 10 lei/set/zi, și aprobarea completării Organigramei și Statului de
Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin introducerea unui post de șofer
profesionist categoria D, la compartimentul tehnic administrativ din direcția administrativă, cu atestat în
conducerea microbuzului școlar.
Se supune la vot Ordinea de zi inclusiv cu cele 2 proiecte de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Se psupune la vot Procesul Verbal al ședinței din data de 30.07.2015 și se aprobă în unanimitate.
Se psupune la vot Procesul Verbal al ședinței din data de 18.08.2015 și se aprobă în unanimitate.
Dl. Consilier Matiș Horea acordă lămuriri privind informările discutate la ședința pe comisie,
prezentate de unitățile școlare privind stadiul pregătirilor în vederea începerii noului an școlar.
Dl. Primar arată că au fost discuții în ședința pe comisie care au vizat și veniturile obținute din
închirierea terenului de sport cu gazon sintetic din cadrul Liceului Tehnologic Vladeasa Huedin, arătând că,
școala trebuie să achite cota parte din chirie până la sfârșitul anului, urmând ca detaliile privind aspectele
contabile ale acestui demers să fie soluționate de direcțiile economice din cadrul celor două instituții.
Din motive personale dl. Consilier Vasas Ștafan este nevoit să plece de la ședință.
Dl Consilier Farkaș Marius prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
Regulamentului Pieței și Oborului avizat de comsia economică.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
Dl. Farkas Marius prezintă proiectul de hotărâre avizat de comisia de administrație publică
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului locuița situată în str. Horea
nr. 4, ap.6.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate.
D.na Zlati Alina în calitate de președintă al GAL Napoca Porolisum, prezintă caracteristicile ce vor
fi cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală al GAL, aratând că vor fi finanțate doar proiecte care se
regăsesc în strategie, sens în care vor fi intreprinse mai multe sesiuni de consultări care vor identifica ce
sectoare problematice sunt, vor fi prioritizate proiectele în cadrul unui buget limitat și vor fi stabilite
sectoarele definitorii.
Dl. Consilier Farkas Marius arată că GAL Porolisum nu a anuțat această consultare.
Dl. Primar arată că orașul Huedin are deja o Strategie aprobată care vizează perioada 2015 2020, prezentând într-o formulă condensată caracterizarea strategiei pentru orașul Huedin ca fiind un
centru al microregiunii. Consideră că ar trebui demarate proiecte ce vizează înființarea unor pensiuni,
considerând că în viitorul apropiat orașele devin importante ca pondere de dezvoltare a regiunii.
D.na Zlati menționează că vor fi finanțate proiecte inovative și nu înființarea unor pensiuni, în
etapa actuală având loc consultări cu factorii locali în alcătuirea unor liste cu priorități.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate, privind aprobarea completării
Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului, cu încluderea unui post de
șofer categoria D, cu atestat de transport persoane în vederea conducerii mocrobuzului școlar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă în unanimitate, privind aprobarea
cuantumului închirierii a două corturi și bănci pentru desfășurarea unor evenimente în orașul Huedin.

D.na Edveș Laura prezintă informarea cu privire la îndeplinirea H.C.L pe luna iulie 2015.
La diverse d.na Cozea Marinela răspunde d.lui Buzaș Istvan că aglomerația din unele zile se
datorează și lucrărilor aflate în plină desfășurare.
Dl. Primar informează consiliul local cu privire la lucrările ce se desfașoară în această perioadă,
arătând că aceasta vizează asfaltări pe str. Spitalului, Ecaterina Varga, Violetelor, Bradului, Molidului, iar
pentru noi investiții nu pot fi depuse proiecte noi odată ce a fost aprobată lista investițiilor pe acest an.
Menționează că este posibil ca în anul 2016 să fie realizate și lucrări la șanțurile aferente unor
străzi, arătând că a existat o sesizare a celor de la Drumurile Naționale cu privire la intersecția DN 1 F.
Infomează de asemenea arătând că în luna a octobmbrie al acestui an va avea loc licitația cu
privire la distribuția gazului metan în orașul Huedin.
Nemaifiind alte probleme de discutat şedinţa se declară închisă, drept pentru ce s-a încheiat
prezentul proces verbal.

Preşedinte de şedintă,
Farkaș Marius

Secretar,
Cozea Dan

